USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ
VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13

ze dne 13. 6. 2016
Předsedkyně: pí. Ludmila Tichá
Místopředseda: p. Aleš Mareček
Přítomni:
Ing. Jan Zeman, Csc., p. Zbyněk Pastrňák, Iva Arnoštová , p. Marek Ždánský
Tajemnice:
Mgr. Jana Gilíková
Asistentka:
pí. Hana Zelenková
Host:
Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty
Omluveni:
Mgr. Štěpán Hošna

Program jednání:
1) Schválení programu jednání
2) Kontrola zápisu z VŽP dne 2. 5. 2016
3) Informace o výběrovém řízení na zajištění zimní služby na komunikacích ve správě MČ Praha 13
4) Pokračování informace o výstavbě "Rákosníčkova hřiště na území MČ Prahy 13"
5) Informace o současných činnostech ve správě OŽP
6) Pokračování stížnosti p. Skondrojanise na údržbu veřejných prostranství na sídlišti Velká Ohrada
a žádost o prořezy stromů v předzahrádkách Drimlova
7) Různé

BOD Č. 1 - Schválení programu
USNESENÍ Č.14/2016:
Program byl schválen všemi členy výboru beze změn.

pro:6 proti:0 zdrželse:0

BOD Č. 2 - Kontrola zápisu z VŽP dne 2. 5. 2016
USNESENÍ Č.15/2016:
K zápisu nebyly žádné výhrady, Výbor bere na vědomí a souhlasí se zápisem
pro:6 proti:0 zdrželse:0

BOD Č. 3 - Informace o výběrovém řízení na zajištění zimní služby na komunikacích ve správě MČ
Praha 13
Hodnotící komise bude jednat 16. 6. 2016. Výše nabídkových cen se pohybuje cca od 5,4 mil Kč do
10,2 mil Kč bez DPH.
USNESENÍ Č.16/2016:
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro 6, proti:0, zdržel se: 0

USNESENÍ Č.17/2016:
Výbor požaduje po vedoucí odboru OŽP na dalším výboru informovat o vítězi výběrového řízení
pro 6, proti:0, zdržel se: 0
BOD Č. 4 - Pokračování informace o výstavbě "Rákosníčkova hřiště na území MČ Prahy 13"
RMČ na svém jednání dne 30. 5. 2016 usnesením č. 220/2016 souhlasila s výstavbou tohoto hřiště.
Záměr o výstavbě bude předložen na 10. jednání ZMČ dne 15. 6. 2016.
USNESENÍ Č.18/2016:
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro 6, proti:0, zdržel se: 0

BOD Č. 5 - Informace o současných činnostech ve správě OŽP
Vedoucí OŽP výbor informovala, že při údržbě zeleně je prioritou 2. seč trávníků.
Dále byla dokončena jarní část deratizace myšovitých hlodavců v plochách veřejné zeleně ve správě
OŽP. Aktuálně je též objednáno čištění fontány na Velké Ohradě a také fontány před ZŠ Trávníčkova.
USNESENÍ Č.19/2016:
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro 6, proti:0, zdržel se: 0

BOD č. 6 - Pokračování stížnosti p. Skondrojanise na údržbu veřejných prostranství na sídlišti Velká
Ohrada a žádost o prořezy stromů v předzahrádkách Drimlova
V reakci p. Skondrojanise na dopis VŽP ze dne 2. 5. 2016 se část jeho podnětů opakuje, část se týká
oblasti dopravy. Výbor doporučuje již pouze stručnou odpověď, kde bude zmíněno, že na část bodů již
bylo odpovězeno, body, které se týkají dopravy nejsou v kompetenci VŽP.
USNESENÍ Č.20/2016:
Výbor bere informaci na vědomí

pro:6 proti:0 zdrželse:0

USNESENÍ Č.21/2016:
Výbor ukládá vedoucí OŽP připravit dopis se stručnou odpovědí a předání stížností na odbor dopravy.
pro:6 proti:0 zdrželse:0
BOD č. 8 – Různé
Stanovení termínů na II. pololetí roku 2016.
USNESENÍ Č.22/2016:
Výbor bere informaci na vědomí

pro:6 proti:0 zdrželse:0

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 13. 6. 2016
Podpis předsedkyně výboru - paní Ludmila Tichá

